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Wabi Daněk
Nevadí
Napůl jako hrou a napolovic vážně,
čerstvou maturitou zmužnělý.
Chtěl jsi dobýt svět a svět se tvářil vlažně
na tvý bubnování nesmělý.
Hlavu plnou věd a nadějí svý mámy,
zkoušky přijímací, potom pád.
Znalosti jsi měl, cos neměl, byli známí,
takže litujeme, za rok snad.
A tehdy poprvé jsi řekl:
Nevadí, zase bude líp.
Pomalu šel rok a zase stejná škola,
čekáš předvolání každej den.
Předvolání máš, a na něm: vlast tě volá,
takže za dva roky s úsměvem.
Dva roky vzal čert a za nějakej týden
stojíš na radnici s holkou svou.
Bylo to s ní fajn, tys věřil, že to vyjde,
kde tvý nebetyčný plány jsou.
A tehdy podruhé jsi řekl:
nevadí, zase bude líp.
Neměli jste byt a vlastně ani prachy,
prej, že ve dvou se to táhne líp,
jenže už jste tři a máma s dvěma bráchy,
starej dvoupokoják - špatnej vtip.
Tak jste žili rok v tý supertěsný kleci,
vzteky vysušení jako troud,
potom jeden den si žena vzala věci,
další připomínky řešil soud.
A tehdy potřetí jsi řekl:
nevadí, zase bude líp.
Už jsi dlouho sám a věci, co se stanou,
se tě nedotýkaj, byl jsi bit.
Všechno už jsi vzdal a postavil se stranou,
vzal sis dovolenou, chceš mít klid.
Osamělý dům u rychlíkové trati,
oči za záclonou zapranou.
Vlaky jedou dál a málokdy se vrátí,
život nemá brzdu záchrannou.
Tak řekni sakra to svý
nevadí, zase bude líp.

Stanislav Wabi Daněk je pojem který jistě něco řekne
i člověku, který není zrovna obdivovatelem folk &
tramp & country.
Původně člen trampských kapel Plížáci a Rosa a držitel
několika Port, Wabi Daněk hranice tohoto žánru dávno
překročil. Stalo se tak již v osmdesátých letech kdy si
začal všímat “civilních témat a začal vystupovat jako
osamělý muž na pódiu, jako písničkář. Narodil se
v roce 1947, tehdy ještě ve Zlíně. Dětství prožil
v prostředí galské přírody obklopen skautskými a
trampskými písněmi rodičů a jejich přátel z komunisty
rozpuštěného skauta. Po vyučení zámečníkem a vojně
přesídlil z bytových důvodů do
Chodova u Karlových Varů, kde
se potkal s kapelou Plížáci. S ní
se dostal i na Portu, tehdejší
soutěž trampské a folkové
písně. Po návratu zpět do
Gottwaldova se stal členem
skupiny Rosa, pro kterou napsal
píseň Rosa na kolejích. S oběma
skupinami získal Interpretační
portu, tedy cenu za nejlepší hudební výkon. To ale
není nic proti tomu, že s Rosou na kolejích nevědomky
stvořil
poválečnou
trampskou
hymnu.
Počátkem osmdesátých let trampští autoři začali vystupovat jako trampští písničkáři a Wabi Daněk se stal
jedním z nich. Tehdy stále ještě amatérský písničkář
dostal třikrát za sebou autorskou portu za písně Rosa
na kolejích, Ročník 47, Nevadí.
Od roku 1983 se muzikou živí. V tomto roce natočil
svou první dlouhohrající desku Rosa na kolejích. Byla
to deska písní které je proslavily a dodnes zůstala nepřekonaná. V roce 1985 přesídlil do Prahy a natočil
druhé album s názvem Vítr. Jeho texty opouštěly ryze
přírodní tematiku a pouštěly se do civilních námětů.
V průběhu let přibývaly písničky, desky, koncerty a
léta. Co se nezměnilo, je jeho příjemný baryton.
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Z dění v ND
Ze stolu výboru
Valná hromada se plánuje na měsíc říjen (přesné
datum bude upřesněno). Kandidovat do výboru mohou
pouze ti, kteří mají zaplacené příspěvky na rok
2011-2012 a volit pouze ti, kteří si řádně zaplatili
příspěvky na rok 2010-2011 do 30.6.2011. Všem
členům budou zaslány pozvánky na valnou hromadu
poštou. Nezapomeňte nám sdělit případnou změnu
vaší adresy.
Děkujeme těmto krajanům za peněžní dary na náš
Narodní dům a na Kvart:
V. Baboučková, V. & J. Bebr, D. Cierny, A. Dobeš, W.
Grossman, Z. Havlíček, F. Heřman, S. Jašková, P.
Kohout, V. Olšina, A. Placek, H. Růžicová, M.
Schimana, W. & G. Semler, P. & J. Smítka.
Všem, kteří nám i v tomto měsíci fyzickou prací,
finančně či jinak pomohli, moc děkujeme!
Výbor Sokola Melbourne Inc.

INFORMAČNÍ ODPOLEDNE
Smlouva mezi Českou republikou a
Austrálií o sociálním zabezpečení
Informovali jsme Vás o tom, že smlouva mezi Českou
republikou a Austrálií o sociálním zabezpečení
vstoupila v platnost dne 1. 7. 2011. Jak se tato nová
smlouva týká Vás a jaké výhody Vám přinese?
Pokud se chcete dozvědět více o fungování dohody
v praxi, zúčastněte se informačního odpoledne
v úterý 16. srpna od 15.00 hodin v Narodním
domě. Zástupkyně Centrelinku, která se specializuje
na tuto dohodu, Vám ji podrobně vysvětlí a bude
odpovídat na Vaše dotazy.

Obědy
v Sokole
Úterý 2.8. - Vepřo-knedlo-zelo
Úterý 9.8. - Svíčková omáčka s knedlíkem

DOMOV
507- 509 Queensberry Street, North Melbourne
Domov je oáza klidu a pohody ve stáří.
Unikátní dlouhodobé bydlení pro seniory
v bezprostřední blízkosti Národního domu
umožňuje účastnit se programu
a popovídat si v rodném jazyce.
Domov se nachází v centru Melbourne,
jen pár kroků od Errol Street,kde jsou obchody,
banky a tramvajová zastávka.
Victoria Market jen tři stanice tramvají!
Cítíte-li se osamĕlým nebo osamĕlá,
uvažte naprostou zmĕnu.
Nabízí se vám možnost trvalého pobytu v krásném
prostředí Domova a získání přátelství vašich
českých sousedů.
Bližší informace rád poskytne
Eda Zlatý (tel: 9502 0880),
paní Růžena Bernášková (tel: 9645 8979)
nebo se s důvěrou obraťte na
Generální konzulát ČR
500 Collins Street, Melbourne VIC 3000,
Telefon: 03 9629 6196

Úterý 16.8. - Segedínský guláš s knedlíkem
Úterý 23.8. - Řízek s bramborovou kaší
Úterý 30.8. - Kuře na paprice s knedlíkem
+ polévka a zákusek s kávou

každé úterý od 12 hodin, všichni jsou zváni

Kurzy češtiny v roce 2011
Začátečníci: nový kurz
v pondělí 22.srpna, od 19 hod.
Pokročilí: každé úterý od 19 hod.
Sokol - 497 Queensberry St,
North Melbourne
Vyučuje: Zuzana Vasitch
Telefon: 0413 032 366
Email: zual@optusnet.com.au

Konzulát Slovenskej republiky: 78 Gardenvale Road, Elsternwick 3185

Tel: 03 9596 2529, Email: mmarkus@ozemail.com.au

Veľvyslanectvo SR
Milí naši krajania,
dovoľujeme si Vám zaslať príjemné pozdravy
z Canberry z Veľvyslanectva Slovenskej Republiky.
Radi by sme Vás informovali, že v Sydney sa 14. 8.
2011 v rámci festivalu Possible Worlds, Sydney´s 6th
Canadian Film Festival, uskutoční austrálska premiéra
kanadsko-slovenského koprodukčného filmu
zo slovenského prostredia s názvom "MODRA".
Veľvyslanectvo SR v spolupráci s organizátormi festivalu sa podujalo na spoločné uvedenie filmu
v austrálskom prostredí. Na premiére sa osobne
zúčastní pani veľvyslankyňa Eva Ponomarenková.
Film režírovala kanadská spisovateľka, producentka
a režisérka slovenského pôvodu Ingrid Veningerová
žijúca v Toronte.
Film mal svetovú premiéru na 35. Medzinárodnom
filmovom festivale v Toronte v roku 2010.
Film získal Cenu diváka za najlepší film na
Bratislavskom medzinárodnom filmovom festivale
v novembri 2010.
Snímka zachytáva príbeh dvoch 17-ročných
tínedžerov, ktorí sú v lete na týždennom výlete
v mestečku Modra, snažia sa zoznámiť so svojimi
príbuznými, pričom spoznávajú samých seba. Dej sa
odohráva v očarujúcom prostredí slovenskej krajiny.
Hlavnú postavu stvárnila dcéra režisérky Hallie
Switzerová.Vo filme účinkujú viacerí slovenskí
herci - amatéri.

Specials do Prahy a Vídně
Letenky a zájezdy do celého světa
Emirates letí přímo do Prahy

Volejte Evu Jančík
488 Centre Rd, Bentleigh 3204
Tel: 03 9563 9122
Mob. 0413 499 321
Email:- eva@bentleigh.net
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Film je spracovaný v anglickom jazyku s niektorými
dialógmi v slovenskom jazyku a titulkami v anglickom
jazyku.
Na adrese: http://www.iffbratislava.sk/index.php?
id=481&L=1 je možné si prečítať interview s režisérkou
filmu.
Presná adresa kina: Dendy Opera Quays, 9/2 East
Circular Quay, Sydney NSW 2000 (na promenáde
medzi Circular Quay and Sydney Opera House)
Čas premietania filmu: 14. 8. 2011 o 6,30 p.m.
Filmový festival Possible Worlds sa koná v Sydney
v období 8. 8.- 14. 8. 2011 a predstaví 20 nových filmov
kanadskej produkcie. Jeho organizáciu podporuje
Generálny konzulát Kanady v Austrálii.
Milí krajania, pokiaľ Vás oslovila naša ponuka, je
možné si zakúpiť lístky na filmové predstavenie od 18.
7. 2011 v pokladni kina Dendy Opera Quays, Sydney,
alebo online www.dendy.com.au, tel. číslo 9247 3800
Cena jedného lístku je 15 AUD, rezervačný poplatok je
1 AUD.
Organizátori festivalu pozývajú účastníkov premietania
filmu po jeho ukončení do lobby kina na
"complimentary drinks".
Tešíme sa na stretnutie a veríme, že budeme mať
spolu pekný umelecký zážitok.
S pozdravom,
Anna Petrášová
zástupkyňa veľvyslankyne SR
Veľvyslanectvo SR
47 Culgoa Cct., O´Malley
Canberra, ACT 2606
tel.: 6290 1516

Black Rose
Dámské krejčovství v Glen Iris
Specializace:

Svatební šaty

Šaty pro matky nevěst
a ženichů

Družičky

Úpravy oděvů
Volejte Judith Penak 9824 6655, 0421 493 051

316 Tooronga Rd, Glen Iris

Velvyslanectví České republiky: 8 Culgoa Circuit, O’Malley, ACT 2606
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POSVÍCENÍ A JARMARKY
Pro děti a rodiče
BAREVNÝ ROK
výtvarná soutěž pro děti
Milé děti, doufáme, že vás následující básnička
inspiruje k nakreslení nějakého barevného obrázku a
zapojíte se tak do soutěže Barevný rok 2011. Obrázek
nám zašlete na adresu Kvartu a nebo předejte paní
učitelce na Sobotním zpívání. Nezapomeňte se
podepsat a napsat váš věk a telefonní číslo.
Na deset šťastlivých výherců čeká odměněna.
Pokud se nechcete zúčastnit soutěže v kreslení,
snad Vás tato básnička potěší:

Kolik barev má den
(Milena Lukešová)
Vystrčí ráno čumáček,
růžový jako u kotěte.
Šero pošeptá:
Na čičí!
A den má oči kočičí.
Potom už snídá na přeskáčku
z pěnově bílých misek mráčků,
nebe mu horempádem shání
blankytně modré prostírání
a den je rád a v jednom kuse
barevně cáká po ubruse.
Kolik má barev?
Nevědí dohromady všichni vševědi.
***

Playgroup pro česky mluvící rodiče a jejich děti
Scházíme se každý pátek ráno od 10 do 12 hod.
v Alma Road Community Centre, 200 Alma Rd.,
East St Kilda.

Prijďte se i vy podívat mezi nás. Všichni jsou vítáni.
Kontakt: : Martina Smith 0423 678 491
nebo martina.smith@iinet.net.au

Pečené husy, koláčky, džbánky plné piva nebo vína
a taneční zábava - tak si většina z nás představuje
tradiční posvícení. Víte ale, že se v minulosti při
posvícení také shazoval kozel z věže nebo ubíjeli
kačeři cepy?
Posvícení, někde hody, začínají v tomto období, kdy se
dříve slavilo ukončení hlavních polních prací. Netýkalo
se to jednoho hospodářství, jako třeba dožínky.
Posvícení je záležitost celé vesnice, záležitost světská
se vším veselím a s tanečními zábavami a průvody.
Posvícení je tradiční výroční slavnost, původně na
paměť posvěcení místního kostela, takže dříve
začínalo požehnáním nebo mší svatou.
Tradice posvícení a hodů má hluboké kořeny. Hody
sahají hodně do minulosti, protože víme z literatury,
že císař Josef II. se v roce 1786 snažil určitým způsobem omezit posvícenské slavnosti, které se tenkrát
zřejmě konaly velmi okázale, tím způsobem, že se
snažil sjednotit termín posvícení na třetí neděli říjnovou
po sv. Havlu. Od té doby někde slaví císařské nebo
také havelské hody. Ve skutečnosti to ovšem bylo tak,
že oni je sice podle císaře slavili, ale slavili také podle
sebe. Takže někde máme dodnes hody dvoje, letní
a císařské. Jinde se těch císařských později zbavili
a zůstali u těch původních. Takže dnes se hody konají
od poloviny srpna až do konce listopadu.

Na oslavu posvícení jsme se právě v loňském
roce podívali do Bakova nad Jizerou.
Pro děti byla připravená soutěž „Malujeme domeček“
a vystoupení známého loutkoherce pana Františka
Pešána. Ten nejprve děti vyzkoušel, zda si pamatují,
které písničky se
zpívají v známých
pohádkách a potom
zahrál pohádku
„O vodníčkovi“,
do které dětské
publikum také
zapojil. Pekly se
buchty, rozdávaly
preclíky.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky: 47 Culgoa Circuit, O’Malley, ACT 2606

Tel: 02 6290 1516, Fax: 02 6290 1755
Samozřejmě nechyběla hudba a stánky s nejrůznějšími
dobrotami od sýra až po koblížky a stánky s hračkami,
nejhezčí byly ty dřevěné hračky a dřevodílna.
Zde si děti
s pomocí
řezbáře
mohly
vlastnoručně
vyrobit
dřevěnou
píšťalku.

hady z těsta, pečené nad ohněm. Ani dnes nesmí
trdelník chybět na žádné kulinářské či hradní slavnosti.

Ty jsi ale trdlo!
Kdysi se těsto na trdelník namotávalo na speciální
dřevěný kolík opatřený klikou - ten se usadil na dvě
trojnožky a klikou se průběžně otáčelo na otevřeném
ohništi. Pro snadnější přípravu bylo ale později
vyrobeno speciální kuchyňské náčiní - trdlo - a používá
se dodnes. Pro nepravidelný, nemotorný pohyb trdla se
označení začalo používat také pro neohrabené lidi,
nemehla. Z nepravidelného pohybu trdla pak bylo
odvozeno sloveso trdlovat - motat se, nemotorně
tancovat.

Pravý staročeský jarmark jsme si užili na
Mladoboleslavském hradě. K úžasné atmosféře
jarmarku přispělo hezké zářijové počasí. Stánky,
divadelní, taneční a pěvecká představení – housličky
hrály a sukně se točily, nádherné kroje a dobové
kostýmy, flašinet na kliku, ukázky řemesel, zkrátka
bylo se na co dívat. Stánky se suvenýry nabízely ruční
výrobky, např. slaměné figurky, ozdoby z těsta, výrobky
z kovu, ale hlavně z přírodních materiálů. A také toho
bylo dost k ochutnání – burčák, krásně zdobené
perníčky, koláče a nechyběl ani trdelník. Také se Vám
líbí název této sladké pochoutky?

Trdelník je sladká pochoutka z kynutého těsta,
obalená v přídavné ingredienci (nejčastěji v kokosu,
ořeších, skořici, kakau, vanilce nebo povidlech) a
v cukru. Název trdelník je odvozen od slova "trdlo",
což znamená válec. Právě na trdlu se rovnoměrně
namotané těsto peče.
Trdelníky se v Čechách pekly údajně už od 1. pol.19
století při různých slavnostních příležitostech. Nesměly
chybět zejména na svatbách, křtinách a při církevních
svátcích. Trdelník se nosíval jako dárek rodičkám
v době šestinedělí a hojně se připravoval na sv. Jiří.
V některých oblastech se věřilo, že v tento den
(24.4.) vylézají ze země hadi a trdelníky symbolizovaly

Vyučujeme hře na klavír
děti od pěti let i dospělé.
Používáme moderní australské a americké školy.
Metodika vychází z postupů užívaných na nejlepších
hudebních školách v Praze.
Podle vašeho přání připravíme žáky na zkoušky A.M.E.B.
Můžeme také hrát české písně a skladby.

Marie Baumová,
tel: 9764 3342
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ČEŠTINA PRO DĚTI
INTERAKČNÍ METODOU
opět v Národním domě
každou druhou sobotu
od 10 do 12 hodin
6. a 20. srpna
zpívání, říkadla, hry, tanec
(za doprovodu jednoho z rodičů)
vhodné pro děti už od 6 měsíců
i pro ty nejstarší
znalost češtiny není podmínkou
vstupné $5 na rodinu / za návštěvu
bližší informace: Zuzana Vasitch
mob. 0413 032 366
sokol@aapt.net.au

Vysílání českého rozhlasu každou neděli
na SBS 93.1 FM v 21:00
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Výsledek celodenní stávky
proti vládním reformám, která se konala 16. června
interpretují jako vítězství pořadatelé protestu i vláda.
Podle politologa Daniela Kunštáta nezáleží ani tak na
tom, jakým způsobem se protestní akce uskutečnila.
Potenciálního vítěze stávky určí až její mediální a
společenská interpretace v následujících dnech: "Podle
mého názoru to zatím spíš vypadá, že by stávka mohla
vládě pomoci se politicky sjednotit a utužit vztahy v
koalici," řekl Kunštát.
Za jeden z normálních způsobů komunikace veřejnosti
s vládou považuje stávky a demonstrace politoložka
Vladimíra Dvořáková: "Je to klasický mechanismus
vyjednávání." Češi se podle Dvořákové stávkovat a
demonstrovat teprve učí, protože minulý režim takové
akce zprofanoval. Vstřícnost k demonstrantům v Česku
podle jejího názoru ale zřejmě nedoroste rozměrů jako
například ve Francii či Řecku.
Podle Kunštáta dnešní protest nebyl tak silný, jako byly
jiné podobné akce v minulosti. "Podle mého si odboráři
slibovali víc," řekl. Upozornil také, že se k pochodu
odborářů nepřipojily spontánní skupinky nespokojených
spoluobčanů. "Jedna věc je, že jste jako občan s něčím
nespokojen. Druhá potom, jestli jste ochoten s tím něco
udělat," uvedl Kunštát. Nespokojenost s dílčími kroky
vlády podle něj ještě neznamená odsouzení celé vlády
a snahu o její odstranění. Nesouhlas s nějakou věcí
nemusí být nutně fatální," uvedl politolog k rozporu
mezi nízkou mírou podpory vládních reformních plánů
a účastí na protestní akci.
Prezident Václav Klaus
jmenoval 1. Července místopředsedkyni Věcí veřejných
Karolínu Peake vicepremiérkou, měla by vést
legislativní radu vlády. Ministrem dopravy prezident
jmenoval pražského manažera VV Pavla Dobeše.
Příchod dvou nových ministrů VV byl součástí dohody
koaličních stran o pokračování ve vládě.

Prezident při jmenování uvedl, že je rád, že se vládní
koalice dokázala dohodnout. Celou dobu prý věřil v
rozumnou dohodu vládních stran. Klaus poznamenal,
že za zhruba rok jde již o pátou výměnu člena vlády.
Prezident dále uvedl, že doufá, že tato vládní rošáda je
na dlouhou dobu poslední změnou v kabinetu.
Jmenování nových členů vlády je výsledkem
čtvrtečního jednání koaličních stran o dodatku ke
koaliční smlouvě, jehož podepsáním Věci veřejné
podmiňovaly své další setrvání ve vládě. Kromě
zajištění toho, aby ve vládě měly skutečně své čtyři
zástupce, jak jim to zaručuje koaliční smlouva, trvaly
i na programové části dodatku.
Anketa ČTK
Vyřešení poslední krize vládní koalice je:
Na dlouhou dobu poslední vládní krize 5%
Pouze malá epizoda, další kolo dohadů začne vzápětí
93%
Nevím 2%
Celkem hlasovalo 1674 uživatelů.
S politickou situací není spokojeno
74 procent Čechů, spokojenost je nejmenší za
posledních šest let. Lidem vadí ještě více korupce
a hospodářská kriminalita. Z červnového dotazování
tisícovky lidí také vyplynulo, že více si stěžují voliči
levice a lidé z hůře situovaných domácností. Naopak
nejvíce byli dotázaní spokojeni s nabídkou zboží
a služeb a s kulturou.
Větší spokojenost napříč oblastmi veřejného života
vykazují lidé s vyšším vzděláním, lépe situovaní a také
voliči pravice. Názory se liší i podle věku respondentů,
starší lidé více kritizují zdravotnictví, členství České
republiky v EU, hospodářskou politiku, situaci v armádě
a bezpečnost občanů.
Praha má ulici pojmenovanou po Ronaldu
Reaganovi
Jméno amerického prezidenta Ronalda Reagana,
jehož politika významně přispěla k pádu komunismu
v Evropě, nese ode dneška část ulice Dr. Zikmunda
Wintra v blízkosti rezidence amerického velvyslance

Vysielania v slovenskom jazyku su každu nedeľu
na SBS na 93.1 FMv o 22:00.
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TRADIČNÍ SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ NA ŠUMAVĚ
Výuka českého jazyka
Vyučování českého jazyka pro děti od 10 – 18 let
bylo zahájeno ve Wheelers Hill Secondary
College.
Vždy ve čtvrtek odpoledne po
vyučování.
Zájemci, prosím, kontaktujte
pí učitelku Šustkovou
mob.: 0408 088 167.

Mše Sv. v neděli 25. září ve 14 hodin.

Sloužit bude otec Hrdina OFM a otec Bernard
OFM . V 15 hod. bude pokládání věnce
u pomníku padlých a pronásledovaných.
Po náboženských oslavách pak následuje
taneční zábava s oblíbenou kapelou Edy
Zlatého.
Kroje jsou vítány!
Obědy nebo jen kávu s koláčky podáváme již
od 12 hodin.
Těšíme se na setkání na Šumavě
Lockes Way – Belgrave South (Mel. 84J)
Tel.: 9754 5159

Bohemia Cakes - A Taste of Europe
342 Highett Road Highett Tel.:9553 6775
Navštivte naši cukrárnu v Highett.
Vyrábíme vysoce kvalitní pečivo, zákusky a páje.
Příjemná obsluha a výborná káva nezklamou
Vaše očekávání. Používáme jen nejlepší suroviny.
Nepoužíváme ve výrobě žádná umělá barviva
ani polotovary.
Otevřeno od úterý do neděle 8am - 5.30pm
Na Vaši návštěvu se těší
Hanika a Martin

Opticians & Optometrists
Slevy pro krajany
L & G Pergl
63 Pelham Street
Carlton 3053
Ph: 9663 6242

Mob: 0417 382 147
Fax: 9663 6842

Konzulát České republiky, 169 Military Road, Dover Heights, NSW 2030
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PO Box 132, Vaucluse NSW 2030 Tel: 02 9581 0111, Fax: 02 9371 9635

v Bubenči. Slavnostního odhalení názvu se zúčastnila
bývalá americká ministryně zahraničních věcí
Condoleezza Riceová, americký velvyslanec Norman
Eisen a zástupci Nadace Ronalda Reagana.
"Tato ulice je symbolem zvláštního přátelství mezi
Českou republikou a USA," řekl několika stovkám
přítomných velvyslanec.
Když přistoupila k mikrofonu Riceová, ozvalo se
ojedinělé volání několika členů skupiny A-kontra
v angličtině: "Paní Riceová, strhněte ten mýtus!"
Rozdávali letáky s tvrzením, že "lepší je mít ulici
pojmenovanou podle zapomenutého spisovatele než
podle člověka s krví na rukou". Reaganovi mimo jiné
vyčítali, že podporoval apartheid v Jižní Africe. Valná
většina přítomných s kritiky nesouhlasila a dala to
hlasitě najevo. Policie nezasahovala.
"Demokracie je dobrá věc, ale občas je hlučná,"
komentovala situaci Riceová. Poděkovala občanům ČR
za obrovskou čest, kterou prokázali pojmenováním ulice
po Ronaldu Reaganovi i všem Američanům.
Podle ní by Reagan byl první, kdo by řekl, že svoboda
nepřišla do ČR z USA, ale díky nezdolnému duchu
Čechů. Znovunabytá svoboda klade podle ní otázku,
co s ní Češi udělají. "Stačí, že si ji vzali zpět, nebo to
znamená další zodpovědnost? Lidé v Česku jasně
odpověděli ano," řekla přítomným.
Dnešní slavnost byla připomínkou 100. výročí
Reaganova narození. Žil v letech 1911 až 2004,
prezidentem byl v letech 1981 až 1989. Než vstoupil
do politiky, pracoval jako filmový herec, za svoji kariéru
ztvárnil 88 rolí a byl také předsedou hereckých odborů.
Prezident v Austrálii
Prezident republiky Václav Klaus přicestoval ve dnech
20.7.- 2.8. 2011 na pozvání Institute of Public Affairs a
Center for Independent Studies do Austrálie. V průběhu
této konferenční cesty vystoupil s několika projevy v
různých australských městech. Ve všech svých
přednáškách se zaměřil na současné hrozby, které pro
lidskou svobodu a přirozený hospodářský růst
představují ideologie vystavěné na vyvolávání strachu
před dopady tzv. klimatických změn. Během svého
pobytu v Austrálii prezident navštívil města Perth,
Sydney, Canberra, Melbourne, Brisbane a Coolum a
kromě vědeckých konferencí na půdě ekonomických
institutů vystoupil rovněž na University of Melbourne.***

N.I.K.
REFRIGERATION SERVICES

OPRAVY A PRODEJ
Ledniček, praček, sušiček, myček
nádobí, průmyslových a domácích
spotřebičů.

IVO NOVAK
8 Webster St., Dandenong
Tel: 9791 9994
MOBILE: 0407 369 211

Sčítání lidu a domů – Census of
Population and Housing
Sčítání lidu a domů v Austrálii proběhne v úterý 9. srpna
2011. Správným vyplněním své příslušnosti k ČR můžete
pozitivně ovlivnit podporu české komunity v Austrálii.
Obdobně jako nedávné sčítání lidu a domů v ČR, tak i
v Austrálii proběhne sčítání za účelem získání přesných
statistických dat. Tyto statistické údaje dále slouží
například k plánování výstavby infrastruktury, zřizování
komunitních center, dopravních služeb atd.
Některé otázky ve formuláři jsou rovněž zaměřeny na
původ obyvatel, rodinnou historii, náboženství a
podobně.
Takto zjištěné informace slouží australské vládě
k přesnější informaci o složení australské populace
a mimo jiné se tato statistika stává základním
rozhodovacím činitelem při budování komunitních center
a distribuci vládních grantů komunitním organizacím.
Na tyto granty jsou v Austrálii kupříkladu navázány
i komunitní organizace poskytující své služby
převážně české komunitě. Příkladem jsou česká
vysílání ve sdělovacích prostředcích, výuka českého
jazyka a další vzdělávací, zájmová a všeobecně
prospěšná činnost.
Zadáním správných údajů o svém původu tak
pomůžete upřesnit australské vládě podklady pro
plánování a finanční podporu české komunity na
dobu dalších pěti let.
Formulář je možné vyplnit i elektronicky, účast na sčítání
lidu je povinná.
Podrobné informace jsou uvedeny na stránkách
Australian Bureau of Statistics

Advokátní kancelář

COOL ZONE

M. Kantor solicitors
500 Collins Street,
Melbourne 3000
Fax 03 9629 1311
Tel: 03 9629 6196

REFRIGERATION P/L
Opravy, konstrukce,
prodej chladících
zařízení
Petr V. Kubásek,
Tel: 9587 1488
Fax: 9587 3754

Úterní obědy od 12 hodin. Česká kuchyně, všichni jsou zváni
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Mariášníci volají
Stejně jako za starých časů, kdy se v českých
vesnicích i městech scházeli po práci muži
v místních hospůdkách, aby si zahráli partii mariáše,
tak i zde v melbournském Sokole se každý čtvrtek
odpoledne schází skupina milovníků této karetní
hry. Bohužel ale těch, kteří tuto hru znají, ubývá.
A tak využíváme této příležitosti a oznamujeme,
že pakliže někdo zná tuto tradiční českou hru a má
zájem si zahrát, tak ať bez ostychu přijde každý čtvtek
v poledne mezi nás a osvěží naše řady
mariášníků.
Mirub

Ozvi se
Jozefe Klatovský,
hledá tě Láďa Kurz.
Zatelefonuj (03) 9700 3648
a nebo někdo kdo o něm ví.

Chcete si zahrát tenis?
Skupina starších tenisových nadšenců, scházející se
každou neděli v Belgrave Heights, by ráda mezi sebe
přijala novou krev - lidi mající rádi tenis. Pokud máte
zájem, prijďte mezi nás. Hrajeme každou neděli 10 –
12 hodin (někdy i déle)
v BELGRAVE HEIGHTS tennis Club,
Colby Dr Belgrave Heights.
Více informací - Věra tel.: 0422 691 362.

Sunshine
Removals
Profesionální a spolehlivá stěhovací firma
Melbourne a okolí, Viktorie, do Sydney a
Adelaide
Nabízené služby:

přeprava

demotáž a montáž nábytku

balení a rozbalení

krabice a obalový materiál

úklid po stěhování

velké nákladní vozy
pojištění

konkurenční ceny

zaměstnanci s praxí
Stěhování domů a firem zajišťujeme ve Vaší
oblasti již přes 10 let.


800 Glenhuntly Road

Caulfield 3162

Tel: 9530 0888
Fax: 9523 7800
Mob: 0412 033 757

Web: www.danubetravel.com.au
E-mail: danubetravel@ihug.com.au

Mirek tel.: 1300 367 059,
mob.: 0419 873 224
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= zajímavé internetové stránky www.krajane.net, určené
k získání a výměně informací týkajících se zahraničních Čechů po celém světě

Taneční zábava
k poslechu a tanci hraje

Vepřové
Hody
V neděli

21. srpna
od 12.00 hodin
REZERVACE NUTNÁ NEJPOZDĚJI
DO 10. SRPNA 2011
na tel.: 5996 9713,
nebo 0413 852 488
Cena $20 / $12 děti do 12 let
Pokud máte zájem koupit si jitrnice nebo
jelita domů, objednejte si je též telefonicky
nejpozději do 10. srpna 2011.

Studio 4
v sobotu 3. září
od 20.00 hod.
Vstupné $10
Večeře od 18. 00 hod:
Guláš & zákusek s kávou $10
Rezervace míst na
tel.: 5996 9713
nebo mob. 0413 852 488
497 Queensberry St.
North Melbourne

Pavel a Hana Homolkovi
WRECKING MOST POPULAR MODELS OF AUSTRALIAN & JAPANESE CARS

9791 5500



ENGINES



PANELS



MECHNICAL PARTS



FREE FAST DELIVERY



CHECK OUR SERVICE & PRICES



Member of
MELBOURNE HOT LINE

85-87 ORDISH RD, DANDENONG 3175

Knihovna je otevřená v úterý a ve čtvrtek odpoledne a vždy, když je Národní dům
otevřen. Více než 5000 knih na vybrání. Po přečtení vraťte!
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PROGRAM NA SRPEN 2011

KAŽDÉ ÚTERÝ

KAŽDÝ ČTVRTEK

KAŽDÝ ČTVRTEK

OBĚDY
Tři chody nejlepšího jídla české kuchyně

KÁVA A ZÁKUSEK - Penzisti
MARIÁŠ

Lekce od 18.30

Tancování od 21.30

Argentýnské Tango

Úterý
16. srpna

Informační odpoledne

Neděle
21. srpna

Vepřové hody

Lekce od 17.30 hod.

Cena $10

Tancování od 19.00hod

Cena $10

Cena $20/12

Taneční zábava - Studio 4
Rezervace tel. 9807 2326 nebo 0413 852 488

Cena $10

Aktuální program také najdete na www.sokolmelbourne.com.au

VÁŽENÍ ČTENÁŘI KVARTU
Laskavě odstřihněte a pošlete s Vaším příspěvkem :
ŠEK MUSÍ BÝT ADRESOVÁN NA: SOKOL MELBOURNE INC.
Sokolský list: $........................
Národní dům: $........................
Členské příspěvky: $.....................
Změna adresy: Opravte prosím adresu na zadní straně

18:30

17:30

15:00

O smlouvě mezi ČR a Austrálií o sociálním zabezpečení

Rezervace tel. 9807 2326 nebo 0413 852 488

12:00

12:00

SWING PATROL – LEKCE SWINGU

Neděle
14. srpna

Sobota
3. září

Cena $20

12:00

20:00
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email adresa - kvart@sokolmelbourne.com.au
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